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NAWA 

Misja - wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa 

wyższego poprzez wymianę i współpracę międzynarodową 

Działamy od października 2017

Ponad 20 uruchomionych programów

Roczny budżet (2019) ok. 200 mln PLN

Cele:

• wzmocnienie doskonałości naukowej

• umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych

• promocja polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych                    

i naukowych

• promocja języka polskiego i kultury polskiej



Transparentny i oparty na zasadach konkurencyjności 

system oceny wniosków

Otwartość podmiotowa

Jakość jako główne kryterium oceny

Konsultacje programów

Komplementarność działań

Zasady działania



Grupy docelowe



Pion Programów dla Naukowców – oferta

Program im. Iwanowskiej

kolejny nabór - wrzesień 2019 

Program 

im. Bekkera

nabór w II edycji do 18 czerwca 
2019

Polskie Powroty

nabór w II edycji do 7 maja 2019

Wymiana bilateralna 
naukowców

otwarte nabory: Niemcy, Francja, 
Czechy

Program im. Ulama

nabór w I edycji do 23 kwietnia 
2019

Program im. Walczaka

nabór w I edycji do 20 maja 2019

Przyjazdy 
długookresowe 

naukowców - program 
im. Cybulskiego 

październik 2019

Przyjazdy średnio-
okresowe doktorantów  

program im. 
Znanieckiego 

październik 2019

Wymiana osobowa 
(umowy 

międzynarodowe)

kolejny nabór - wrzesień 2019



Pion Programów dla Naukowców – oferta

Wyjazdowe

• Program im. Bekkera 
(naukowcy)

• Program im. Iwanowskiej 
(doktoranci)

• Program im. Walczaka 
(naukowcy i doktoranci, 
medycyna)

Przyjazdowe

• Program im. Ulama
(naukowcy do 24 mcy)

• Program im. Cybulskiego 
(naukowcy do 48 mcy)

• Program im. Znanieckiego 
(doktoranci)

• Polskie Powroty (polscy 
naukowcy za granicą)



Pion Programów dla Naukowców – oferta

Doktoranci

• Program im. Iwanowskiej

• Program im. Walczaka

• Program im. Znanieckiego

Naukowcy

• Program im. Walczaka

• Program im. Bekkera

• Program im. Ulama

• Program im. Cybulskiego

• Polskie Powroty



grafika: NASA

Średniookresowa mobilność naukowców

Program im. Mieczysława Bekkera

Prof. Mieczysław Bekker. Absolwent, a 

następnie pracownik naukowy Wydziału 

Mechanicznego Politechniki 

Warszawskiej. Pracował dla armii 

francuskiej, kanadyjskiej i amerykańskiej. 

Po ogłoszeniu w 1961 przez NASA 

konkursu na pojazd zdolny do poruszania 

się po Księżycu w ramach programu 

Apollo, zespół konstruktorów pod 

kierownictwem Mieczysława Bekkera 

rozpoczął prace koncepcyjne, których 

efektem było skonstruowanie pojazdu 

księżycowego Lunar Roving Vehicle

(LRV). Profesor Bekker był autorem 

całości rozwiązań technicznych, które 

zapewniały poruszanie się LRV po 

powierzchni Księżyca.



 stypendia na wyjazdy trwające od 3 do 12/24 miesięcy 

do dowolnego ośrodka naukowego na świecie

 wszystkie dziedziny nauki

 możliwość wyjazdu z małżonkiem i/lub dzieckiem

 w przypadku osób niepełnosprawnych - możliwość wyjazdu 

z opiekunem

 miesięczne stypendium + dodatek mobilnościowy

 „komponent krajowy” dla młodych naukowców po powrocie           

ze stypendium

Co oferujemy?



Cel wyjazdów

 prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

 pozyskanie materiałów do pracy naukowej

 odbycie stażu podoktorskiego

 prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć 

dydaktycznych (uzupełniająco)

 inne formy aktywności naukowej lub akademickiej 

(uzupełniająco)



 naukowiec / nauczyciel akademicki

 posiada co najmniej stopień doktora

 zatrudniony w polskiej uczelni lub jednostce naukowej                    

 ma pomysł na badania, staż

 zaproszenie z ośrodka goszczącego

 dorobek naukowy

Wnioskodawca



1. Koszty utrzymania - 12 000 zł (OECD + MERCER) / 8 000 zł miesięcznie

2. Dodatek mobilnościowy – 7 000 zł (Europa) / 12 000 zł (poza Europą)

3.  Dodatkowe środki na wyjazd z osobami towarzyszącymi:

 koszty utrzymania: 2 000 zł – małżonek / opiekun, 1 000 zł – niepełnoletnie 

dziecko

 dodatek mobilnościowy - 2 000 zł (Europa) / 5 000 zł (poza Europą)

4. „Komponent krajowy” dla stypendystów powracających do Polski po stypendium 

trwającym co najmniej 18 miesięcy, planujących stworzenie zespołu badawczego

Wysokość stypendium



Ocena wniosku

Preselekcja
Ocena 

recenzentów
Ocena zespołu 

oceniającego
Lista 

rankingowa



1. Przebieg kariery naukowej lub akademickiej 

2. Renoma i poziom naukowy ośrodka goszczącego

3. Zakres i sposób realizacji planowanych działań 

4. Wpływ uczestnictwa w programie na rozwój 

wnioskodawcy i dyscypliny naukowej

Kryteria oceny merytorycznej
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8 stypendystów programu Bekkera 

z katowickich uczelni

Tokyo University of Science, University of Technology Sydney, University of Colorado, 

University of Valencia, Universität Osnabrück, Austriacka Akademia Nauk, École 

Polytechnique Fédérale de Lausanne, Technische Universitat Dresden



Jak przygotować dobry wniosek? 

Przeczytaj uważnie regulamin naboru 

Uporządkuj informacje, by były czytelne i logiczne

Przedstaw wyczerpujące uzasadnienia, odpowiadające kryteriom oceny

Zaplanuj konkretne rezultaty

Nie wychodź z założenia, że coś jest oczywiste

Postaw się w roli eksperta – czy wniosek odpowiada na jego pytania?

Przeczytaj wniosek przed wysłaniem 

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z opiekunem programu – kontakt 

w regulaminie

Nie wysyłaj wniosku w ostatniej chwili 



Osoba do kontaktu w NAWA:

Katarzyna Pietruszyńska

tel. 22 390 35 56

katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl

Program im. BEKKERA

Nabór wniosków trwa do 18 czerwca 2019 (godz. 15:00)



grafika: UMK

Średniookresowa mobilność doktorantów

Program im. Wilhelminy Iwanowskiej

Prof. Wilhelmina Iwanowska, absolwentka Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Założycielka 

Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. 

Torunia i pierwsza kobieta w zarządzie Międzynarodowej 

Unii Astronomicznej (IAU). Z Harvardu wypożyczyła dla 

Polski na 100 lat teleskop Henry'ego Drapera, 

a wykładając w USA zebrała pieniądze na największy 

polski radioteleskop. W latach 1948-49 przebywała na 

stażu naukowym w USA w kilku tamtejszych 

obserwatoriach. Dane obserwacyjne zgromadzone 

w czasie pobytu za oceanem opracowała w Toruniu i na tej 

drodze ustaliła nową skalę odległości we Wszechświecie. 



 wyjazdy trwające od 3/6 do 12 miesięcy do dowolnego 

ośrodka naukowego lub akademickiego na świecie

 wszystkie dziedziny nauki

 możliwość wyjazdu z małżonkiem i/lub dziećmi

 w przypadku osób niepełnosprawnych - możliwość wyjazdu 

z opiekunem

 miesięczne stypendium + dodatek mobilnościowy

Co oferujemy?



 zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów 

 umożliwienie doktorantom zdobycia doświadczenia 

naukowego

 nawiązanie międzynarodowej współpracy

 realizacja części studiów

 prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych 

w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym 

świecie

Cele programu



 doktorant/uczestnik szkoły doktorskiej

 pracownik naukowy z otwartym przewodem doktorskim

 osoba realizująca program „doktorat wdrożeniowy”

 dorobek publikacyjny

 ma ciekawy pomysł na badania, studia, staż, dydaktykę

 posiada zaproszenie z ośrodka goszczącego

Wnioskodawca

wrzesień 
2019 r.



1. Pokrycie kosztów utrzymania - 9 000 zł (OECD + MERCER) / 6 000 zł

2. Dodatek mobilnościowy – 7 000 zł (Europa) / 12 000 zł (poza Europą)

3.  Dodatkowe środki na wyjazd z osobami towarzyszącymi:

 koszty utrzymania: 2 000 zł – małżonek / opiekun, 1 000 zł – niepełnoletnie 

dziecko

 dodatek mobilnościowy - dodatkowe 2 000 zł (Europa) / 5 000 zł (poza 

Europą)

4. Do 5 000 zł na upowszechnianie wyników badań

Wysokość stypendium



Osoba do kontaktu w NAWA 

Piotr Serafin

tel. 22 390 35 46

piotr.serafin@nawa.gov.pl

Program im. Iwanowskiej



Średniookresowa mobilność naukowców i doktorantów z obszaru nauk medycznych 

Program im. prof. Walczaka

Prof. dr hab. n. med. Franciszek Walczak kierował Kliniką 

Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie, 

gdzie dzięki niemu powstała szkoła polskich specjalistów w 

dziedzinie elektrofizjologii. Jako jeden z pierwszych na 

świecie wykonał ablację ogniskowego migotania 

przedsionków (1996), a później ablację polimorficznego 

częstoskurczu komorowego u pacjentów po zawale serca, 

oraz katecholaminergicznego częstoskurczu komorowego 

(2002 i 2005). Wychowawca rzeszy polskich 

elektrofizjologów. Koneser malarstwa i miłośnik Tatr.



 Cel wyjazdów

• przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

• zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie 

dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w ośrodku goszczącym 

(job-shadowing)

• pozyskanie materiałów do pracy naukowej

• inne formy aktywności naukowej lub akademickiej

 Oferujemy

• stypendia na wyjazdy od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych 

w USA

• miesięczne stypendium (12 000 zł)+ dodatek mobilnościowy (10 000 zł)

Program im. prof. Walczaka 
Program wyjazdowy dla naukowców i doktorantów z obszaru nauk medycznych -

kardiologia, onkologia, alergologia i choroby zakaźne



 Wnioskodawcy

• naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w 

polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym lub innym 

podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową i posiadającym 

kategorię naukową albo podmiocie leczniczym 

• doktoranci, mający otwarty przewód doktorski, nie dłużej niż 3 lata, w polskiej 

uczelni, instytucie naukowym PAN lub instytucie badawczym 

• osoby przygotowujące rozprawę doktorską, mające otwarty przewód doktorski 

nie dłużej niż 3 lata oraz zatrudnione na podstawie umowy o pracę w polskiej 

uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym lub innym 

podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową i posiadającym 

kategorię naukową.

posiadający zaproszenie z Ośrodka goszczącego i udokumentowany dorobek 

naukowy

Program im. prof. Walczaka 



Program im. Walczaka

Osoba do kontaktu w NAWA:

Paweł Kurzyński

tel. 22 390 35 64

pawel.kurzynski@nawa.gov.pl



Średniookresowe przyjazdy zagranicznych naukowców

Program im. Stanisława Ulama

Stanisław Marcin Ulam (1909 -1984) był wybitnym 

polskim matematykiem. Doktorant obronił w 1933 roku 

na Politechnice Narodowej we Lwowie. Prof. Ulam był 

członkiem znanej na całym świecie lwowskiej szkoły 

matematycznej i współautorem Księgi Szkockiej. Tuż 

przed wybuchem II wojny światowej udał się do Stanów 

Zjednoczonych, aby dołączyć do Institute for Advanced 

Study w Princeton. Pracował na wielu amerykańskich 

uniwersytetach jako profesor, w tym na należącym 

do Bluszczowej Ligi Uniwersytecie Colorado Boulder oraz 

na Uniwersytecie Wisconsin i Uniwersytecie Stanowym 

Florydy



Program im. Ulama

• program dla naukowców z zagranicy 

• pobyty naukowe w polskich jednostkach od 6 do 24 miesięcy

• zaproszenie z ośrodka goszczącego i plan pobytu naukowego

• wysokość stypendium: 10 000 zł /miesiąc

• jednorazowy dodatek mobilnościowy

• dodatek dla rodziny

• pogram otwarty na wszystkie dziedziny nauki

 odbycie stażu podoktorskiego

 prowadzenie badań naukowych lub zajęć dydaktycznych

 pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej



Wnioskodawca

• indywidualny naukowiec z zagranicy nieposiadający polskiego 

obywatelstwa (Polak, jeśli pełne studia doktoranckie sfinansowane 

przez Rząd RP)

• doktorat uzyskany poza Polską

• zatrudniony (posiada kontrakt) w zagranicznej uczelni lub w 

zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym

• w okresie od 1 stycznia 2017 r. do momentu zakończenia naboru 

wniosków nie mieszkał, nie studiował ani nie pracował w Polsce

• posiada wystarczające osiągnięcia (np. 3 publikacje) lub dzieła

artystyczne (min. 2 zagraniczne)



Osoba do kontaktu w NAWA

Magdalena Kowalczyk

tel. 22 390 35 72

magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl

Program im. Ulama



Polskie Powroty

Chcemy zachęcić polskich naukowców, którzy pracują

w zagranicznych jednostkach naukowych do powrotu do 

kraju, dzielenia się doświadczeniami z polskimi naukowcami

i studentami oraz do tworzenia w kraju własnych grup 

badawczych

Cel programu



Polskie Powroty

 uczelnie

 instytuty badawcze

 instytuty naukowe PAN

 międzynarodowe instytuty naukowe mające siedzibę na terenie Polski

 inne podmioty posiadające kategorię naukową

Wnioskodawcy



Polskie Powroty

 Wynagrodzenie dla powracającego naukowca(36 - 48 miesięcy):

• 250 000 zł - 350 000 zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat 

doświadczonego naukowca; 

• 180 000 zł - 240 000 zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat 

naukowca niespełniającego wymogów dotyczących doświadczonego 

naukowca.

 Wynagrodzenia dla członków grupy projektowej (200 000 zł rocznie)

 Pokrycie kosztów przesiedlenia (20 000 zł) i adaptacji miejsca 

pracy (50 000 zł)

Co oferujemy?



Polskie Powroty

 Pozyskanie do pracy wyróżniających się naukowców z doświadczeniem 

w pracy naukowej za granicą

 Etaty dla zespołu badawczego

 Rozszerzenie współpracy międzynarodowej

 Wzmocnienie potencjału badawczego/dydaktycznego

 Wzrost szans w ubieganiu się o granty

Korzyści dla jednostki zatrudniającej



Polskie Powroty

 Zaangażowania w prowadzenie badań naukowych, dydaktyki, innej 

aktywności naukowej 

 Pozyskiwania środków na badania w polskich i zagranicznych 

instytucjach grantowych

 Pobytu w Polsce przez cały okres realizacji projektu

 Publikacji z afiliacją polskiej jednostki

Czego oczekujemy?



Osoba do kontaktu w NAWA 

Magdalena Kachnowicz

tel. 22 390 35 39

magdalena.kachnowicz@nawa.gov.pl

Polskie Powroty



• Wsparcie mobilności naukowców przy realizacji projektów 

badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez 

partnerów z krajów partnerskich

• Dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie na pokrycie 

kosztów wymiany osobowej

• Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, 

natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca 

z kraju partnerskiego

Wymiana bilateralna naukowców

start: 
kwiecień 
2019 r.



 uczelnie

 instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk

 instytuty badawcze

 międzynarodowe instytuty naukowe

Wnioskodawcy



Wymiana bilateralna 2019

Czechy
otwarty nabór

Chiny
Indie

nabór od czerwca

Ukraina
Niemcy

otwarty nabór

Francja
otwarty nabór



Jesienne nabory wniosków

Program im. Wilhelminy Iwanowskiej
Program wyjazdowy dla doktorantów 6-12 miesięcy

Program im. Napoleona Cybulskiego
Program dla doświadczonych naukowców na przyjazdy 
długookresowe 15-48 miesięcy

Program im. Floriana Znanieckiego
Program stypendialny dla doktorantów na przyjazdy średniookresowe      
3-10 miesięcy

IX

X

X



Pion Programów dla Instytucji – oferta

 Prom
wsparcie programów wymiany stypendialnej doktorantów i kadry 

akademickiej - 5-30 dni

 Promocja Zagraniczna
wsparcie uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji za granicą

 Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe 
rozwiązania w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej 

realizowanej w ramach partnerstw  międzynarodowych



PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna 

doktorantów i kadry akademickiej

wymiana 
stypendialna 

(od 5 do 30 dni) 

mająca na celu: 

Aktywny udział 

w konferencji

Pozyskanie 

materiałów do 

pracy 

doktorskiej

Udział w szkole 

letniej lub 

zimowej

Wykonanie 

pomiarów

Udział w 

warsztatach, 

kursach, 

szkoleniach 

stażach

Kwerenda 

archiwalna,

biblioteczna

Prowadzenie 

zajęć 

dydaktycznych

Udział w 

przygotowaniu 

wniosku 

grantowego



Promocja Zagraniczna

Wsparcie instytucji 
szkolnictwa 

wyższego i nauki 
w budowaniu marki 
międzynarodowej 

oraz promocji 
za granicą

Budowanie 
współpracy 

z zagranicznymi 
absolwentami

Wsparcie 
pozyskiwania 
zagranicznych 

kandydatów 
i nauczycieli 

akademickich

Wsparcie 
konferencji 

międzynarodowych
i zagranicznych 

publikacji

Aktywizacja 
skutecznej 

promocji oferty 
uczelni 

za granicą



Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Wypracowanie trwałych 
rozwiązań w zakresie 
współpracy naukowej, 

wdrożeniowej i 
dydaktycznej w ramach 

międzynarodowych 
partnerstw 

akademickich

opracowanie i 
wdrożenie strategii 
upowszechniania 

efektów badań 
prowadzonych w 

ramach 
partnerstwa prowadzenie wspólnych 

prac badawczo-
rozwojowych w wymiarze 

międzynarodowym 

organizacja 
wymiany/wykładów/wizyt 

studyjnych/staży w 
siedzibie Partnerów  

rozwój lub 
przygotowanie nowych 

narzędzi i metod 
kształcenia

opracowanie 
nowoczesnych 

materiałów 
dydaktycznych

Budowanie potencjału 
Wnioskodawcy na arenie 

międzynarodowej poprzez 
promowanie najlepszych 

praktyk oraz 
innowacyjnych rozwiązań

wypracowanie i wdrożenie 
współpracy pomiędzy 

Wnioskodawcą a partnerami 
zagranicznymi w celu 

rozwoju długofalowych 
relacji w obszarze 

umiędzynarodowienia





Dziękuję za uwagę

Katarzyna Pietruszyńska

Pion programów dla naukowców 

katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl


